
 

Umowy najmu i dzierżawy w gminie 30 listopada 2020 r. Szkolenie online  

Umowy najmu i dzierżawy w gminie, konsekwencje błędnej 
kwalifikacji umowy, kary umowne.  
Zasady odstąpienia od przetargu.  

Szkolenie online 
 
TERMINY SZKOLENIA:  30 listopada 2020 r. 10:00-13:00 

 

CENA:    250 zł netto za uczestnika 

 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy w formie chatu, 

- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail 

zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu, 

- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie. 

 

PROWADZĄCY:  

- radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, były pracownik Gminy 

Białystok - Zarządu Mienia Komunalnego.  

- Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz samorządów w ramach kancelarii Radców 

Prawnych Harasimowicz i Wspólnicy sp.k.  

- Od 2013r. prowadzi szkolenia i wykłady dla stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorców oraz jst 

 

ADRESACI SZKOLENIA: 

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zarządów mienia komunalnego oraz 

przedsiębiorstw zawierających umowy z jst. Inne zainteresowane osoby, np. z biur nieruchomości, 

firm konsultingowych, organizacji pozarządowych. 

 

CEL SZKOLENIA: 

Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie umów najmu i dzierżawy. 

Przedstawienie zasad konstruowania, zawierania i wypowiadania umów. Omówienie zapisów 

umownych, które powinny znaleźć się w każdej umowie. Zapoznanie uczestników szkolenia z 

zasadami dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: 

Praktyczna wiedza w zakresie konstruowania umów najmu i dzierżawy oraz prowadzenia 

postępowania sądowego. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory umów najmu, dzierżawy i pozwu, 

odpowiedzi na pozew, wezwań do zapłaty, wypowiedzenia umowy, wyciągi z aktów prawnych oraz 

pism urzędowych. Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem sądów. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Zawieranie umów: 

- pełnomocnictwa, prokura, niewłaściwa reprezentacja i jej skutki 

- reprezentacja przedsiębiorców (spółki osobowe, kapitałowe, cywilne) 

2. Zabezpieczenie praw Gminy (kary umowne, kaucja i inne) 

3. Najem czy dzierżawa, jak wybrać odpowiednią formę prawną ( 
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4. Bezumowne korzystanie i odszkodowanie 

5. Inwestycje na gruncie gminy / nakłady na grunt a zakończenie umowy 

6. Zakończenie stosunku najmu / dzierżawy: 

- wypowiedzenie 

- dziedziczenie, następstwo prawne strony umowy 

- rozliczenie nakładów 

- nowe terminy przedawnień roszczeń 

7. Sukcesja przedsiębiorstwa jednoosobowego a umowa 

8. Odstąpienie od przetargu - ustawa o gospodarce nieruchomościami 

9. Zastrzeżenia NIK do umów w gminach. 

10. RODO w umowach 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 

Dane do faktury: 
 
Nabywca: ............................................................................................................ 

Adres: ….............................................................................................................. 

…..............................................................................NIP: ……............................ 

Odbiorca: ............................................................................................................ 

Adres: ………………………………………………………………………............… 

…………………………………………………………………………………………... 

Wypełnioną kartę proszę 
przesłać najpóźniej  

1 dzień roboczy przed 
szkoleniem faxem na 
numer: 22 350 77 47 

lub 85 87 42 196 
lub mailem na adres: 
biuro@owal.edu.pl 

Informacje:  
5 700 82 700 
Małgorzata 

Kazimierczuk 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział 
e-mail 

uczestnika 

Telefon komórkowy 
(do kontaktu  

w czasie szkolenia) 

    

    

    

    

    

 
 

___________________________________________________ 
Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia 

 
 
 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT 
 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 
- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub 
- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 736). 

 
___________________________________________________ 

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 
 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 250 zł netto za uczestnika 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane na maila. 
Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 

 
W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
 
- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie 

danych. 
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  

- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 
RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

         


